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1. Stypendium dla polskich humanistów w Kanadzie  

Do  24 kwietnia 2019 r. można składać wnioski w ramach 
Polish Doctoral Research Fellowship, który organizowany 
jest przez University of Alberta z Kanady. Konkurs adreso-
wany jest do młodych polskich naukowców, którzy przygo-
towują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycz-
nych, społecznych lub o sztuce. Osoba, która otrzyma stypendium, będzie je realizowała 
w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies. Od wnioskodawców organi-
zatorzy konkursu oczekują: 

 znajomości języka angielskiego; 
 dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego lub innego języka ze 

środkowej Europy; 
 udokumentowane badania w formie publikacji naukowych. 

Organizatorzy oczekują także, że osoba która otrzyma stypendium, będzie angażowała się 
w życie naukowe i kulturalne uczelni oraz ułatwi kontakt z polskimi jednostkami nauko-
wymi. Wysokość przyznanego stypendium wynosi 27 600 dolarów kanadyjskich. 
Strona internetowa konkursu Polish Doctoral Research Fellowship  
 

2. ERA-CVD Cardiovascular Diseases - IV konkurs  

Do 29 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
IV edycji konkursu w programie ERA-CVD Cardiovascular 
Diseases. W ramach konkursu można uzyskać środki na fi-
nansowanie międzynarodowych projektów badawczych 
dotyczących zagadnień z zakresu chorób sercowo-naczy-
niowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 600 000 euro. 
W konkursie mogą brać udział międzynarodowe zespoły badawcze z następujących kra-
jów: Austria, Belgia, Kanada, Estonia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Norwegia, 
Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Tajwan, Holandia, Turcja. Zgodnie z informacjami 
organizatorów zgłaszane projekty muszą dotyczyć następującej tematyki: 

 Interdisciplinary approach, e.g. integrating biomedicine, physics, chemistry, ma-
thematics, informatics, systems biology and clinical medicine for the development 
of the applications; 

 Research on sex/gender differences in order to give further mechanistic insights 
into the development of the disease, its progression and to identify difference in 
treatment responses; 

 Translational research: from pre-clinical up to phase 1. Szczegółowe informacje  
o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz na stronie interne-
towej ERA-CVD Cardiovascular Diseases. 

https://www.ualberta.ca/arts/research/centres-and-institutes/wirth-institute-for-austrian-and-central-european-studies/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/poland
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/era-cvd-cardiovascular-diseases-iv.html
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/
https://www.era-cvd.eu/388.php
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/stypendium-dla-polskich-humanistow-w.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/era-cvd-cardiovascular-diseases-iv.html


 

 

3. L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019  

Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019. W ramach 
konkursu przyznane zostanie jedno stypendium dla bada-
czek magistrantek, dwa stypendia dla badaczek kończących 
prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia 
dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilita-
cyjną. Laureatki konkursu dla doktorantek otrzymają dwa stypendia w wysokości 30 000 
zł każde. Laureatki konkursu dla habilitantek otrzymają trzy stypendia w wysokości 35 
000 zł każde. Laureatka konkursu dla magistrantek otrzymają stypendium w wysokości 
20 000 zł. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który 
dostępny jest na stronie internetowej organizatora.  
Strona internetowa konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019 
 

4. International Scientific Events 2019, Bulgaria 

Scientific conferences: 
Agriculture & Food, 7th International Conference (25-29 June) 
Ecology & Safety, 28th International Conference (28 June-2 July) 
Materials, Methods & Technologies, 21st International Conference (1-5 July) 
Economy & Business, 18th International Conference (20-24 August) 
Education, Research & Development, 10th International Conference (23-27 August) 
Language, Individual & Society, 13th International Conference (26-30 August) 
Photos and video gallery 
Location and Venue: Flora Exposition Center, Burgas, Bulgaria (located on the Black Sea 
Coast).  
Scientific publications: the papers presented will be published in open-access journals, 
part of International Scientific Publications. 
The ISE aim is publishing refereed, original research studies and articles that are well-
written and describe the latest developments and researches. 
Should you require further information, please don't hesitate to contact us. 
 

5. NAWA: Poland My First Choice  

Do 14 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach pro-
gramu stypendialnego pn. Poland My First Choice, którego 
organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademic-
kiej. Celem programu jest zachęcenie studentów z zagranicy 
do studiowania na studiach II stopnia w Polsce. W ramach 
konkursu przyznawane będą stypendia w wysokości 460 
euro miesięcznie. 
Z wnioskami mogą występować obywatele następujących krajów: 
Australia, Holandia, Nowa Zelandia, Austria, Irlandia, Portugalia, Belgia, Islandia,  

https://www.granty-na-badania.com/2019/02/loreal-polska-dla-kobiet-i-nauki-2019.html
http://lorealdlakobietinauki.pl/wp-content/uploads/2016/03/2017-02-16_REGULAMIN_Dla_Kobiet_i_Nauki.docx
http://lorealdlakobietinauki.pl/wp-content/uploads/2016/03/2017-02-16_REGULAMIN_Dla_Kobiet_i_Nauki.docx
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
http://bit.ly/2twjIcu?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Eu1%2D25%2E03
http://bit.ly/2JwnKvx?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Eu1%2D25%2E03
http://bit.ly/2Khzt0m?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Eu1%2D25%2E03
http://bit.ly/2Kp4waB?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Eu1%2D25%2E03
http://bit.ly/2lEe8Aa?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Eu1%2D25%2E03
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-poland-my-first-choice.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/02/loreal-polska-dla-kobiet-i-nauki-2019.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-poland-my-first-choice.html


 

 

Rumunia, Bułgaria, Izrael, Singapur, Chorwacja, Japonia, Słowacja, Chile, Kanada, Słowe-
niaCypr, Republika Korei, Szwajcaria, Czechy, Liechtenstein, Szwecja, Dania, Litwa, Uru-
gwaj, Estonia, Luksemburg, USA, Finlandia, Łotwa, Węgry, Francja, Malta, Włochy, Gre-
cja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Norwegia, chińscy obywatele – mieszkańców 
Hongkongu, Makau i Tajwanu. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć  
w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa programu Poland My First Choice 
 

6. European Start-up Days, 14-15 maja 2019, Spodek, Katowice  

 

W dniach 14 i 15 maja 2019 roku innowacyjne firmy i przełomowe rozwiązania zawal-

czą o uwagę inwestorów, publiczności i mediów. Ideą tegorocznej edcji Europejskiego 

Kongresu Gospodarczego, jak i European Start-up Days, jest wskazywanie trendów przy-

szłości. Agenda European Start-up Days oraz ścieżki tematyczne "The Future of..." idealnie 

wpisują się w takie wizjonerskie podejście. Automaty, roboty, coboty, blockchain, 

sztuczna inteligencja, elektromobilność, przyszłość tradycyjnych gałęzi gospodarki, digi-

tal marketing, źródła finansowania start-upów, branża fintechowa, rynek VC w Europie  

i Polsce, to tylko wybrane z wielu zagadnień poruszanych w trakcie kilkudziesięciu debat.  

7. NAWA: Program im. Walczaka  

Do 20 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach pro-
gramu im. prof. Franciszka Walczaka. Program skierowa-
nego jest do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, 
alergologii lub chorób zakaźnych. Program umożliwi im wy-
jazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków 
medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. 

https://nawa.gov.pl/images/Poland-My-first-choice/REGULAMIN-Poland-my-first-choice-2019.pdf
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/933-poland-my-first-choice-stypendia-dla-studentow-zagranicznych
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-program-im-walczaka.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-program-im-walczaka.html


 

 

Jak informują organizatorzy w ramach programu jego absolwenci otrzymają stypendium 
w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc wyjazdu. Stypendyści otrzymają także jednora-
zowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł. 
W ramach programu im. Walczaka możliwe jest zdobycie środków na wyjazdy, których 
celem jest: 

 przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie no-
wego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania); 

 zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych 
praktyk i nowych metod pracy stosowanych w Ośrodku goszczącym (job-shado-
wing); 

 pozyskanie materiałów do pracy naukowej; 
 inne formy aktywności naukowej lub akademickiej. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa konkursu w ramach programu im. prof. Walczaka 
 

8. NAWA: Program Katamaran na wspólne studia II stopnia 

Do 30 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji programu Katama-
ran, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wy-
miany Akademickiej. Celem programu jest wsparcie pol-
skich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzyna-
rodowych programów kształcenia na wspólnych stu-
diach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego 
lub podwójnego dyplomu. Maksymalne finansowanie 
projektu wynosi 1 mln zł. 
Wnioski do programu mogą składać uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające Kartę 
Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz spełniają kryteria w ramach jednej z dwóch 
ścieżek:  
 ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II 
stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia; 
 ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych 
studiów wspólnych II stopnia. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora.  
Strona internetowa programu Katamaran 
 
 Wykaz międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych na Polskich uczel-
niach https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/dun/konferencje?execution=e2s1 
 
 

https://nawa.gov.pl/images/Walczak/Walczak---Regulamin-programu_FINAL.PDF
https://nawa.gov.pl/images/Walczak/Walczak---Regulamin-programu_FINAL.PDF
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/images/users/625/Regulamin-Programu-aktualizacja_11.03.2019.pdf
https://nawa.gov.pl/images/users/625/Regulamin-Programu-aktualizacja_11.03.2019.pdf
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/893-nowy-program-nawa-wesprze-wspolne-studia-ii-stopnia-katamaran-ogloszony
https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/dun/konferencje?execution=e2s1


 

 

9. Ralph Modjeski Scholarship – stypendium dla studentów inżynierii 
i architektury 

Termin składania wniosków upływa 30 maja 2019 r. 
By uhonorować niezwykłe osiągnięcia Rudolfa Modrzejewskiego (Ralph Modejski) Pol-
sko-Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów corocznie przyznaje stypendia dwóm 
studentom kierunków inżynieryjnych o polskim pochodzeniu. 
Ralph Modejski - polski i amerykański inżynier, budowniczy linii kolejowych i mostów, pio-
nier w budownictwie mostów wiszących. 
Kandydaci powinni być studentami inżynierii lub architektury na drugim roku podczas 
składania wniosku oraz posiadać wybitne osiągnięcia akademickie i wykazywać zaanga-
żowanie w obszarze działań dotyczących inżynierii.  
Szczegółowe informacje: www.polishengineers.org 
 

10. ITICAM – 2019 International Trends and Issues in Communica-
tion& Media Conference 

July 3-5, 2019,  Prague, CZECH REPUBLIC 
 
The main goal of International Trends and Issues Commu-
nication & Media Conference is to provide a multinational 
platform where the latest trends in communication and 
media can be presented and discussed in a friendly envi-
ronment with the aim to learn from each other. Prospec-
tive presenters are encouraged to submit proposals for pa-
pers and posters/demonstrations that offer new research 
or theoretical contributions. Presentations should be in 
Turkish or English and should address both theoretical is-
sues and new research findings. 

Read more: www.iticam.net 
 

11. ASEM-DUO Korea - oferta stypendialna 

The ASEM DUO Fellowship Programme offers the possibility to professors, lecturers and 
researchers to do an exchange by pair in Asia and in the Wallonia Brussels Federation. 
http://www.asemduo.org/ 
 
 

http://www.polishengineers.org/scholarships.php
www.iticam.net
http://www.asemduo.org/
http://www.asemduo.org/

